UMOWA nr
zawarta w dniu ……………….2022 roku w Katowicach pomiędzy:
TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Piotra
Ściegiennego 3, 40–114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562; REGON:
240524697; NIP: 9542583988; wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego):
8.762.746.970,00 zł, reprezentowaną przez:
……………………………………-……………………………………………………………………

……………………………………-……………………………………………………………………
zwaną dalej „TAURON”,

a
Miastem …………………………………. z siedzibą w ………………………………………….,
przy ul …………………. ……-……………………NIP: ……………………...,
w imieniu i na rzecz którego, na podstawie Pełnomocnictwa nr …………….Prezydenta Miasta
……….. z dnia …………….. r. działa: …………………………………. - dyrektor Szkoły
…………………..……………..,
zwaną dalej „Szkołą”,
zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”

o następującej treści (zwana dalej „Umową”):

§1
Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron w związku z realizacją projektu
pn.: „Zielone Laboratoria TAURONA”, zwanego dalej w treści Umowy „Projektem”.
§2

Szkoła zobowiązuje się do:
1. wyposażenia sali dydaktycznej do nauki przedmiotów ścisłych lub zawodowych przez co
rozumie się kompleksowe wyposażenie sali w pomoce naukowe (w tym np.: tablice zarówno tradycyjne jak i interaktywne, podręczniki, modele naukowe, mapy, inne pomoce
naukowe). Wynagrodzenie może zostać przeznaczone na wszelkiego rodzaju prace
budowlane prowadzone w ramach przygotowania sali, a także jej umeblowanie,
w wysokości nie przekraczającej 10% wartości określonej w § 6;

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

umieszczenia tablicy z logotypem TAURONA i hasłem: „Zielone Laboratorium TAURONA”
przed wejściem do w/w sali dydaktycznej (produkcja i dostarczenie tablicy: TAURON);
uroczystego otwarcia w/w sali dydaktycznej technicznej, nie później niż do dnia
………………………… r.;
wyeksponowania 2 roll up’ów reklamowych TAURONA podczas uroczystego otwarcia w/w
sali dydaktycznej (dostarczenie roll-upów: TAURON);
wyeksponowania logotypu TAURONA na stronie internetowej Szkoły z informacją
o TAURONIE jako podmiocie odpowiedzialnym społecznie - informacja przed jej
upublicznieniem musi uzyskać akceptację TAURONA; korzystanie w tym zakresie
z logotypu TAURONA jest nieopłatne;
przygotowania i dystrybucji informacji prasowej dla mediów lokalnych o podjęciu
współpracy z TAURONEM w zakresie projektu (treść komunikatu, przed przekazaniem
informacji mediom, będzie uzgodniona z TAURONEM);
przekazywania TAURON fotorelacji zdjęciowych z zajęć dydaktycznych prowadzonych
w Laboratorium TAURONA, a także wykorzystywanych sprzętów;
Szkoła jest także zobowiązana do dbałości o utrzymanie nośników reklamowych
z logotypem TAURONA, o których mowa w ust. 1, w należytym stanie i ich ewentualnego
demontażu oraz naprawy bądź wymiany na własny koszt, jeżeli potrzeba takiej naprawy
bądź wymiany wyniknęła z przyczyn leżących po stronie Szkoły, w szczególności
będących konsekwencją zaniedbań Szkoły w zakresie obowiązku utrzymania nośników
reklamowych.
§3
ZNAK SŁOWNO-GRAFICZNY TAURON

1. TAURON oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do znaku słownograficznego ,,TAURON", zwanego także w Umowie ,,logo TAURON" oraz, że dysponuje
on Systemem Identyfikacji Wizualnej marki TAURON, określającym zasady odwzorowania
tego znaku na różnych nośnikach (,,System").
2. Na czas obowiązywania niniejszej Umowy TAURON udziela Szkole nieodpłatnej
i niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaku słowno-graficznego, o którym mowa w ust.1
w celach związanych wyłącznie z realizacją Umowy, w tym obowiązków Szkoły
określonych w § 2 Umowy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania znaku słowno-graficznego lub jego
fragmentów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy znaku słownograficznego lub jego fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia
i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi,
elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi,
wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji
roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci Internet i Intranet w sposób
umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie
znaku słowno-graficznego przez każdego z użytkowników sieci publicznej,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których znak słowno-graficzny lub jego
fragmenty utrwalono - wprowadzanie do obrotu, z wyłączeniem wykorzystania dla
celów komercyjnych,
c) w zakresie rozpowszechniania znaku słowno-graficznego lub jego
fragmentów w sposób inny niż określony w pkt 2) - publiczne wykonanie,

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, przy
czym rozpowszechnienie znaku słowno-graficznego, jego części albo fragmentów
może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od
sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np.: w formie
pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji).
3. Szkoła zobowiązuje się do przestrzegania zasad stosowania znaku słownograficznego zawartych w Systemie, o którym mowa w ust. 1, przy projektowaniu
nośników wskazanych w § 2 Umowy oraz zobowiązuje się do umieszczenia tego
znaku na stronach internetowych.
4. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, TAURON przekaże Szkole
wyciąg z Systemu, o którym mowa w ust. 1.
5. Projekty graficzne nośników promocyjnych wskazanych w § 2 Umowy Szkoła
zobowiązuje się uzgodnić z TAURONEM za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Projekty te mogą zostać skierowane do zrealizowania po uzyskaniu akceptacji
TAURONA.
6. Strony zgodnie uznają, że udzielenie licencji, o której mowa w tym paragrafie, nie
stanowi odrębnej usługi świadczonej pomiędzy Stronami, lecz jest niezbędnym
elementem pozwalającym na zrealizowanie świadczeń na rzez TAURON w ramach
Umowy.
§4
RAPORT
1. Szkoła zobowiązuje się sporządzać i przekazać TAURONOWI w formie
elektronicznej i w formie pisemnej raport z realizacji przedmiotu Umowy w 15.09.2022
r.
2. Przez raport, o którym mowa w ust. 1 należy rozumieć dokument w postaci
elektronicznej i w formie pisemnej sporządzony przez S z k o ł ę , który zostanie
przekazany TAURONOWI na adresy e-mail wskazane w §11 ust 2 Umowy oraz na
adres: ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.
Raport zawierać będzie:
a) dokumentację, która uwidoczni realizację poszczególnych działań, o których mowa w §
2,
b) kopie dokumentacji finansowej potwierdzającej przeprowadzenie inwestycji i zakupów,
zgodnie z warunkami określonymi w § 2 ust 1;
c) fotograficzne i multimedialne zilustrowanie wykonanego działania,
d) dokładny monitoring mediów lokalnych zawierający kopię materiałów (prasowych,
internetowych, radiowych, telewizyjnych), w których pojawiła się jakakolwiek informacja
dotycząca TAURONA i Szkoły, w kontekście Projektu,
3. Zakres i forma raportu, o których mowa w ust. 1 - 3 mogą podlegać zmianom
wynikającym z ewaluacji założeń badania efektywności projektów CSR w Grupie
TAURON. O każdej takiej zmianie TAURON poinformuje Szkołę drogą elektroniczną
na adres wskazany w § 11 ust 3 Umowy.
4. TAURON zobowiązany jest przekazać Szkole informację za pośrednictwem poczty e-mail,
o akceptacji bądź konieczności uzupełnienia raportu z wykonania Umowy w ciągu 5 dni
roboczych od daty otrzymania tego raportu.
5. W przypadku niedostarczenia raportu z wykonania Umowy w terminie wskazanym w ust.
1 niniejszego paragrafu, lub wydatkowania uzyskanych pieniędzy sprzecznie z § 2 ust 1
Umowy, Szkoła zobowiązana jest zwrócić całą kwotę na konto TAURONA nie później niż
do 14 dni od momentu wystąpienia bądź ujawnienia takiego zdarzenia.

§5
LICENCJA DO DOKUMENTACJI
1. Szkoła zobowiązuje się przekazać TAURONOWI wraz z raportem dokumentację
fotograficzną z przebiegu wydarzeń oraz dotyczącą ekspozycji nośników
reklamowych z okresu objętego danym raportem, w formacie plików jpg., dostarczonych
na nośniku elektronicznym.
2. Szkoła zobowiązuje się dołączyć do przekazywanej dokumentacji spis wszystkich
utworów tekstowych lub graficznych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wykreowanych z inicjatywy lub
z polecenia Szkoły na potrzeby realizacji Umowy przez osoby fizyczne świadczące
pracę lub usługi na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz Szkoły (,,Utwory") wraz
ze wskazaniem ich autora lub autorów oraz opisem.
3. Szkoła udziela TAURONOWI niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, licencji na
korzystanie ze wszystkich Utworów, w celu poinformowania opinii publicznej
o udziale TAURONA w projekcie „Zielone Laboratoria TAURONA”, o ile informowanie
nie będzie miało charakteru zarobkowego lub reklamowego, na następujących
polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby
egzemplarzy Utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką
cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na
wszelkich nośnikach danych ((taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty
DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, karta sd, twardy dysk
komputera, pamięć przenośna, pliki MP3, MP4, pliki graficzne np. gif lub jpg),
włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy
utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;
b) wprowadzanie oryginału Utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na
których Utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby
nośników, w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy Utworów lub ich
elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza Utworu, przez
rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach,
w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub
dzierżawy oryginału albo egzemplarzy Utworów, albo ich elementów;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie
(bezprzewodowe naziemne, bezprzewodowe satelitarne, przewodowe), reemitowanie
oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci
multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w sieciach
telefonii komórkowej (telewizja komórkowa, wiadomości MMS), webcasting,
simulcasting własny, simulcasting cudzy, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź
wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub
multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Partnera i innych stronach
internetowych i intranetowych, mediach społecznościach oraz w treści
korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez
wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do
przetwarzania danych (np. serwera) - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową
(czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;
d) wykorzystanie Utworów oraz ich elementów i fragmentów do wykonywania nowych
opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji,
planów itp., a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania oraz
rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz
wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na
wykonywanie praw zależnych);

e) tłumaczenie Utworów w całości lub w części, w szczególności na języki obce oraz
zmiana i przepisanie Utworów na inny rodzaj zapisu bądź system.
4. Udzielenie licencji w stosunku do każdego z Utworów następuje z chwilą wydania
TAURONOWI egzemplarza nośnika, na którym Utwór został utrwalony. Z tą samą
chwilą przechodzi na TAURON prawo własności tylu egzemplarzy nośników, na
których Utwór utrwalono.
5. Szkoła wyraża zgodę, aby TAURON samodzielnie decydował o ewentualnym
terminie przystąpienia do zwielokrotnienia oraz rozpowszechnienia Utworów, oraz
aby TAURON ustalił w tym zakresie sposób prowadzenia dystrybucji, decydował
o sposobie wydania, ilości wydań oraz wielkości nakładów w poszczególnych
wydaniach.
6. Szkoła wyraża zgodę na dokonywanie przez TAURON zmian, pod warunkiem
uprzedniego poinformowania oraz z zastrzeżeniem prawa sprzeciwu, adaptacji lub
aktualizacji Utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie Utworów
z innymi utworami, a także na korzystanie z takich opracowań, ich części lub
poszczególnych elementów na polach eksploatacji określonych w ust. 3. Szkoła
wyraża równocześnie zgodę na udzielanie przez TAURON dalszej zgody w tym
zakresie.
7. Szkoła upoważnia TAURON do udzielania dalszych licencji na korzystanie
z Utworów w zakresie uzyskanej licencji, tj. w zakresie określonym w niniejszym
paragrafie Umowy.
8. Wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie ze wszystkich Utworów na
wszystkich określonych w ust. 3 polach eksploatacji oraz z tytułu przeniesienia prawa
własności egzemplarzy nośników, na których Utwory utrwalono wynosi 1 000,00
(słownie: jeden tysiąc) złotych netto i jest zawarte w wynagrodzeniu wskazanym
w § 6 ust. 1 Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za udzielenie
licencji co do Utworów i przeniesienie własności nośników nie przysługuje Szkole
dodatkowe wynagrodzenie.
9. Licencja udzielana jest na okres 6 lat .
10. Szkoła zapewnia, ż e:
a) najpóźniej w momencie wydania TAURONOWI egzemplarza nośnika danego
Utworu będą mu przysługiwały w odniesieniu do Utworu autorskie prawa majątkowe,
w tym prawo do wykonywania zależnych praw autorskich, lub będzie mu
przysługiwało prawo korzystania z Utworu w zakresie umożliwiającym udzielenie
TAURONOWI licencji zgodnie z niniejszym paragrafem;
b) korzystanie z Utworów przez TAURON zgodnie z udzieloną licencją nie naruszy
majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich;
c) w przypadkach, w których mógłby powstać problem naruszenia prawa do
wizerunku w związku z wykorzystaniem Utworów w celu poinformowania opinii
publicznej o udziale TAURONA w wydarzeniach wskazanych w Załączniku nr 1 do
Umowy, o ile informowanie nie będzie miało charakteru zarobkowego lub
reklamowego, uzyska stosowne zezwolenia od odpowiednich osób fizycznych
świadczących pracę lub usługi na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz Szkoły,
umożliwiające korzystanie z wizerunku przez TAURON w celach informacyjnych
i promocyjnych oraz zobowiązuje się przekazać te zgody TAURONOWI najpóźniej
wraz z egzemplarzem Utworu zawierającego wizerunek.
11. Szkoła gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych lub
przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnieniem wizerunku przez
Szkołę do TAURON, na skutek korzystania przez TAURON z Utworów zgodnie
z Umową, Szkoła zwolni TAURON od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez
niego szkody wynikające
w szczególności z działań mających na celu
doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub
z konieczności ich zaspokojenia roszczeń, w tym pokryje wszelkie koszty czynności

przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
§6
WYNAGRODZENIE
1. TAURON zobowiązuje się do przekazania Szkole, tytułem zapłaty za wynajem
powierzchni reklamowej w celu promocji projektu wynagrodzenia w kwocie 100 000
(słownie: sto tysięcy) złotych.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie przekazane S z k o l e ,
w o p a r c i u o wystawianą przez Szkołę fakturę na kwotę wskazaną w ust. 1,
nie później niż do 7 dni od daty podpisania umowy.
3. Wynagrodzenie należne Szkole płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez TAURON prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy
Szkoły nr ………………………… prowadzony przez ……………………………
4. Szkoła oświadcza, że rachunek bankowy wskazany powyżej, figuruje w wykazie
informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (art 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Wskazanie przez Szkołę rachunku bankowego nie spełniającego wymogów
określonych w tym ustępie może powodować wstrzymanie wykonania zapłaty dla
szkoły.
5. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust.3 nie wymaga zmiany
Umowy i następuje poprzez złożenie TAURON jednostronnego oświadczenia,
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji S z k o ł y , pod rygorem
nieważności i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez
TAURON.
6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego T A U R O N .
7. Zapłata przyznawana jest Szkole z przeznaczeniem celowym wyłącznie na
zorganizowanie sali dydaktycznej do nauki przedmiotów ścisłych lub zawodowych, która
otrzyma nazwę „Zielone Laboratorium TAURONA”.
8. Wierzytelności przysługujące Szkole z tytułu Umowy nie mogą być przedmiotem
przelewu ani zastawu, w tym zastawu rejestrowego.
9. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych, TAURON niniejszym oświadcza, że posiada
status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.
10. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych S z k o ł a ma prawo do naliczania
i dochodzenia odsetek.
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że TAURON będzie uprawniony do naliczenia kar umownych
w następujących przypadkach:
a) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań
przyjętych w Umowie z przyczyn za które Szkoła ponosi odpowiedzialność w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za
każdy dzień trwania nieprawidłowości;
b) w przypadku naruszenia przez Szkołę obowiązku poufności określonego w § 9
Umowy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za
każde jednokrotne naruszenie.
2. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez
TAURON.
3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Szkoły. Dotyczy to również kar
umownych niewymagalnych w dacie potrącenia.

Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej
jest dopuszczalne, a tym samym TAURON może dochodzić od szkoły
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie
cywilnym.
5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy
w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.
6. Szkoła może wystąpić do TAURONA z pisemnym wnioskiem o miarkowanie kary
umownej, przy czym wniosek ten nie jest dla TAURONA wiążący. Szkoła powinna
uzasadnić wniosek, załączyć do wniosku niezbędne oświadczenia i/lub dokumenty
potwierdzające zasadność wniosku o miarkowanie kary umownej, w tym wpływ
przywołanych we wniosku okoliczności na wykonanie zobowiązań określonych
w Umowie.
4.

§8
SIŁA WYŻSZA
1. Użyte w Umowie określenie ,,Siła Wyższa" oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy,
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien
czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej
staranności Stron. Za przejawy Siły wyższej Strony uznają w szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne
demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron;
e) stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii itd.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron
wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta
zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od
wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub
okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania,
z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując
przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy.
Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań
w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania
skutków działania Siły wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to
spowodowane wystąpieniem Siły wyższej. W wypadku zaistnienia Siły wyższej
o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez
okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu
określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za
bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 5 dni od dnia ich rozpoczęcia
Strony nie osiągną porozumienia, chyba ze przed upływem tego terminu Strony
wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę
zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie
z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
6. Strony zgodnie oświadczają, że mają świadomość sytuacji epidemicznej w kraju,
mającej miejsce w dacie zawierania Umowy. W związku z powyższym Strony zgodnie

oświadczają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Szkołę
wynikające z obostrzeń lub zakazów związanych z pojawieniem się COVID-19 nie
będzie stanowiło podstawy do ponoszenia przez Szkołę odpowiedzialności
odszkodowawczej, jak również nie będzie stanowiło podstawy dla TAURONA do
odmowy wypłaty żądania zwrotu wynagrodzenia. Strony postanawiają, że w takim
wypadku będą prowadzić w dobrej wierze negocjacje w celu określenia świadczeń
zastępczych, możliwych do realizacji przez Szkołę.
§9
POUFNOŚĆ
1. Szkoła nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej
tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje
się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane
lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane
z Umową, uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań
mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to,
czy zostały one udostępnione Szkole w związku z zawarciem lub wykonywaniem
Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób,
w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym,
ekonomicznym,
prawnym,
technicznym,
organizacyjnym,
handlowym,
administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące TAURONA, a także innych
podmiotów, w szczególności tych, z którymi TAURON pozostaje w stosunku
dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie
(Informacje Poufne).
3. Szkoła nie może bez uprzedniej pisemnej zgody TAURONA ujawniać, upubliczniać,
przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów
innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
a) które są dostępne S z k o l e przed ich ujawnieniem p rzez TAURON;
b) które zostały uzyskane z uprzednim, wyraźnym i pisemnym wyłączeniem przez
TAURON zobowiązania Szkoły do zachowania poufności;
c) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia
takich informacji;
d) których
ujawnienie
wymagane
jest
na
podstawie
bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
e) które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Szkoła może ujawniać Informacje Poufne
swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod
warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do
zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub
zaniechania takich osób Szkoła ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania
własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie
wiąże Szkołę bezterminowo, licząc od dnia zawarcia Umowy, także w razie
wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
7. Szkoła zobowiązuje się, że zarówno ona, jak i osoby, którymi posługuje się przy
wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na
każde pisemne żądanie TAURONA, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie
dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania
i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Szkoła
uprawniona jest zachować.

8. Obowiązek zachowania poufności przewidziany w niniejszym paragrafie nie obowiązuje
w razie udzielenia przez TAURON pisemnej zgody na ujawnienie informacji lub w razie
obowiązku jej ujawnienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
§ 10
OBOWIĄZYWANIE UMOWY
1. Świadczenia będące przedmiotem Umowy będą realizowane przez rok szkolny
2022/2023.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
3. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach i w sposób określony
ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.
4. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez TAURON od Umowy zgodnie z ust. 3
TAURON może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli:
a) Szkoła naruszy istotny obowiązek lub istotne zapewnienie określone
w Umowie, w szczególności:
 naruszy obowiązek zachowania poufności;
 narazi TAURON na roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw
autorskich lub dóbr osobistych na skutek korzystania przez TAURON
z Utworów zgodnie z udzieloną licencją;
 nie wykona lub nienależycie wykona świadczenia, do których się
zobowiązał w Umowie i niezwłocznie nie usunie nieprawidłowości oraz skutków
naruszenia;
b) osiągnięcie celu polegającego na promowaniu marki TAURON okaże się
niemożliwe na skutek zdarzeń leżących po stronie Szkoły, w tym na skutek:
 uzasadnionego podejrzenia korupcji w Szkole,
 dopuszczenia się naruszenia przepisów prawa przy organizacji działań objętych
przedmiotem Umowy.
5. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona
uprawniona może wykonać w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu
zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga pod rygorem nieważności
zachowania formy pisemnej.
§ 11
ZAWIADOMIENIA I NADZÓR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy korespondencja między Stronami
w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy może odbywać się za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
2. Ze strony TAURONA osobami upoważnionymi do nadzoru nad wykonaniem
przedmiotu Umowy, jednoosobowego podpisywania Protokołów odbioru, a także do
bieżących kontaktów z Szkołą, jednakże bez prawa do zmiany Umowy, są:
a) Urszula Jarczyk-Wójtowicz, urszula.jarczyk-wojtowicz@tauron.pl, tel. 48 516
114 285;
b) Patrycja Klakus, patrycja.klakus@tauron.pl tel. 48 516 1 1 6 304;
c) Małgorzata Kołodziej malgorzata.kolodziej@tauron.pl tel. 798167819
3. Ze strony Szkoły osobą upoważnioną do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu Umowy
i do bieżących kontaktów z Zamawiającym, jednakże bez prawa do zmiany Umowy,
jest:

………………………………. tel. ………………., email: ………………………….
4. TAURON i Szkoła zobowiązują się do wzajemnego zawiadamiania, w formie pisemnej,
o każdej zmianie danych, o których mowa powyżej. Zmiana osób oraz danych
teleadresowych, wskazanych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany Umowy i jest
skuteczna od chwili zawiadomienia o niej.
§ 12

1.

2.

3.

4.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych
osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
tj. w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) - a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.
W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy TAURON
będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Szkołę lub
współpracujących z Szkołą na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, stanowisko), które zostaną
udostępnione TAURONOWI przez Szkołę, w tym także dane osobowe
przedstawicieli Szkoły, o których mowa w § 11 Umowy.
Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez TAURON danych osobowych
osób, o których mowa w. ust. 2 powyżej, oraz o przysługujących tym osobom
prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie
internetowej TAURONA pod adresem:
https://www.tauron.pl/rodo/klauzukpracownicy- wspolpracownicy-tpe. Szkoła jest zobowiązana poinformować te osoby
o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Szkoła jest zobowiązana do przekazania osobom, których wizerunek będzie utrwalony
na Utworach, które będą przekazane TAURONOWI w ramach realizacji zapisów
niniejszej Umowy, klauzuli informacyjnej o przysługujących tym osobom prawach
w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Informacja jest dostępna na
stronie internetowej pod adresem: https://www.tauron.p1/rodo/kl-info-wizerunek4nteres.
§ 13
KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym
nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk
noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania
zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz
podjąć działania zapobiegawcze.
2. Szkoła oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych
korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję TAURONA
o współpracy.
3. Szkoła zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom
przy wykonaniu niniejszej Umowy.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy wszelkie zmiany i uzupełnienia
Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Strony zobowiązują się do lojalnego współdziałania w celu realizacji Umowy,
a wszelkie trudności związane z jej realizacją zobowiązują się rozwiązywać
niezwłocznie, mając na uwadze cel Umowy.
4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe lub mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej
Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby
TAURONA.
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

SZKOŁA

TAURON

